Příloha č. 1 k Výzvě č. 1/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky
SFŽP podle Směrnice MŽP č. 5/2016

Kritéria vyhodnocení úvěrové způsobilosti žadatelů
o půjčku ze SFŽP
1) Základním kritériem hodnocení bonity žadatele je tabulka vylučovacích ekonomických
kritérií při podání žádosti o dotaci v 41. Výzvě OPŽP.
2) Ukazatele hodnocení úvěrové způsobilosti u municipalit

Ukazatel

Vzorec výpočtu
Maximální roční úhrn splátek všech úvěrů

S/P

včetně půjčky SFŽP v době splácení půjčky SFŽP
/ (Daňové příjmy+1/2 Nedaňové příjmy)
(Cizí zdroje + Požadovaná půjčka SFŽP) / (Aktiva

CZ/A

+ Hodnota projektu)

V aplikaci IS IFN Bene-fill (přístupný ze stránek www.sfzp.cz) pro příjem žádostí o poskytnutí podpory
na zvýhodněné zápůjčky bude žadatelům k dispozici výpočet k ověření orientačního stupně úvěrové
způsobilosti.
Při hodnocení úvěrové způsobilosti bude přihlédnuto k dopadu ekonomiky projektu do ekonomiky
žadatele.
3)

Kategorie hodnocení a dílčí ukazatele u podnikatelských a ostatních subjektů

Kategorie

Tržní velikost
Výnosnost a
účinnost

Dílčí ukazatel

Vzorec výpočtu

Výnosy

Celkové výnosy

Bilanční suma

Celková aktiva

Ziskovost

(HV před zdaněním + odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku +
nákladové úroky) / celkové výnosy
1

Debt service coverage ratio

(HV za účetní období + odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku +
nákladové úroky) / (maximální úhrn ročních
splátek v letech splácení půjčky+ nákladové
úroky)

Běžná likvidita

Oběžná aktiva / krátkodobé závazky

Koeficient samofinancování

Vlastní kapitál / Celková aktiva

Výnosnost projektu

(Současná hodnota příjmů – Současná
hodnota nákladů) / Současná hodnota
nákladů

Vnitřní výnosové procento

Vnitřní výnosové procento

Návratnost

Diskontovaná doba návratnosti / Životnost

Finanční páka
a likvidita

Projekt

Každému dílčímu ukazateli bude přiřazeno hodnocení (rating) na stupnici od 1 do 5 (1 nejlepší, 5
nejhorší), podle výsledku výpočtu.
Dle poměrů jednotlivých dílčích ukazatelů a jednotlivých kategorií bude vypočítán výsledný rating, na
jehož základě bude příjemce zařazen do kategorií úvěrové způsobilosti.
4)

Výsledek posouzení úvěrové způsobilost žadatele a jeho projektu

Úvěrová způsobilost

Závěr o poskytnutí půjčky
Poskytnutí půjčky lze doporučit, je předpoklad

pozitivní/1

splácení půjčky.
Poskytnutí půjčky lze doporučit, je předpoklad
splácení půjčky. Jedná se však o žadatele s nižší
úvěrovou způsobilostí. Pro uzavření Smlouvy se

pozitivní/2

SFŽP bude dle Směrnice MŽP v platném znění
požadována vyšší hodnota zajištění pohledávky
Fondu.
Poskytnutí půjčky nelze doporučit, riziko

Negativní

splácení půjčky je vysoké.
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